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 תודעה זו ;ביקורתית-פוליטיתתודעה  מוריםאצל פתח לא מספיק ל, כפי שכתב פריירה

אנו מגדירים את הפרקסיס כסינתזה דיאלקטית .  להיות מלווה בפרקטיקה מתאימהצריכה

במאמר הנוכחי ננסה לברר את . פרקסיס מכוון לשינוי העולם; של חשיבה ומעשה

  :המאמר מתבסס על . המורה כמרכיב של הפרקסיסשל רפלקציתם המאפייני

  ;מורשת פריירה של חינוך למען החירות -

 .'של אנגסטורם ואח) CHAT(תיאוריה של פעילות תרבותית היסטורית  -

  

  :משתקפות בספרותמורים ה תרפלקצישל ות ניתן להצביע על כמה תפיס

 של תפישה זו.  המורהלכל בחוויה ש-רפלקציה ממוקדת קודם. שיח פנומנולוגי -

רפלקציה .  ושוןהיא פותחה לאחר מכן על ידי;  של דיויוענת על גישתשרפלקציה נ

הביקורת כלפי .  וגם אחריה הפדגוגיתכוללת מודעות עצמית גם תוך כדי הפעולה

 :שיח זה של רפלקציה טוענת כי

o  אינה כוללת כינון מחודש של הפעולה שהייתה מהסוג הזהרפלקציה 

 ;כתוצאה מהתהליך הרפלקטיבי, לרפלקציהאובייקט 

o פוליטית ברמה של ליבראליות הומאניסטית - היא יכולה להישאר א

  .כללית

-רפלקציה כשיח ביקורתי לוקחת בחשבון את ההקשר הסוציו. שיח ביקורתי -

בדומה . של פדגוגיהוזאת בנוסף  להקשר של קוריקולום ; תרבותי של הלמידה

אך היא , ויותיווקציה ביקורתית מתמקדת בפרט ובחרפל,  לרפלקציה הפנומנולוגית

מה שמביא את המורה למודעות אודות , ראה אותו בהקשר של חתירתו לשחרור

שיח ביקורתי עושה שימוש בנרטיבים אישיים של . הצורך בפעולה חברתית

 .כמקור לשינוי העתידי, אים על מנת לשנות את תודעת המורההמדוכ

שיח זה מדגיש את האופי הקבוצתי ). situated learning (לוקאליתשיח למידה  -

 :המשותף של הרפלקציה באמצעות שלושה מרכיבים

o פעילות ממוקמת בהקשר הספציפי; 

o רפלקציה כמשימה חברתית; 



o מערכת , קבוצה, מצב(ל עם תוכן מפוצל צרפלקציה כתהליך מפו

 )'וכו ליתבומיס

טמע אישיות ומו-יןרפלקציה נתפשת כתהליך חברתי שמתרחש באינטראקציות ב

כשמורים משולבים בפרקטיקה של הקהילה . יומית של מורים-בשגרה היום

אך גם , רפלקציה נתמכתה, ומאמצים אסטרטגיות בהתאם לדרישות המערכת

בדרך כלל אינו מתייחס ו שרושיח רפלקטיבי ממוקם בהק. נעשית מוגבלת

  . השלטון והמדוכאים,  הכוחכמו, לנושאים

  

 המורה  אנו מתייחסים לרפלקצית. תזה של צורות רפלקציה קיימותבסינמכן נובע צורך 

התיאוריה של . ותלי המתרחש במערכת הפע,כאמצעי שמכונן את התהליך של הלמידה

מתייחסת למתח התמידי בתיאוריות החברתיות בין ) CHAT(פעילות תרבותית היסטורית 

, )activity system" (ותליפעהמערכת "ל  לבין הפרט תוך כדי אמוץ התפישה שהקבוצה

את , מונח מערכת הפעילות כולל בתוכו את סובייקט הפעולה. כיחידה בסיסית עבור ניתוח

הוא מתייחס להיבטים היצירתיים ; אמצעי הפעולה ואת היעדים שהפעולה אמורה להשיג

  . והקומוניקטיביים של התנהגות אנושית

  

הפעילות של הכשרת מורים ובתי שימוש המורים ברפלקציה אמור להשתקף במערכות 

 דהינו המפלס הנורמטיבי של מוסדות ,כל מערכות הפעילות כוללות רקע היסטורי; ספרה

רקע זה בבתי הספר בארצות הברית כולל , למשל. הלמידה שבהם מורים לומדים ומלמדים

. תרבותי או פוליטי, סטוריהגדרת ההוראה והלמידה כתהליכים נטולים כל הקשר הי

ואת השיח לוקאלי הרפלקטיבי השיח לכלול בתוכה את ה המורים צריכה יתרפלקצ

   .הביקורתי

  

, המורים מתפקדים בקבוצות.  תהליך חברתיהינה CHAT-  המורים בגישת הרפלקצית

ם מורים נפגשים כקבוצה  א, למשל. מהווים מקור להדרכה וסיוע אחד עבור השני

קנה להם ויסיוע למורים חדשים הדבר יספק , וולונטארית למען דיון בנושאים מקצועיים

-חינוכיתבתיאוריה "  ההתפתחות הקרובהראזו"מונח . כלים לפעילות במצבים בלתי מוכרים

 אסטרטגיות של . עבורםהצורך במעורבות חברתיתקוגניטיבית של ויגוטסקי מצביע על 

 את הפרקטיקות הרצויות של הקבוצה עוד לפני בצע למורים חדשים לאפשר אמורות לסיוע

  . בפרקטיקות אלה עצמאיהקנייה של מיומנות מושלמת בשימוש

  

כוננת  מ בהיותה מערכת משמעויות משותפות,זותרבות .  תלויה בתרבות רפלקציה המורה 

אם נחזור ; ם של תרבותבסוגים שוני  דווקא מדובר לאו.את יחס הסובייקט לפעילותו

 שבה  משלהתרבותבתוכה היא עשויה לכונן , לדוגמא של קבוצה וולונטארית של המורים



 כוללת בתוכה מנגנונים רפלקציה. אמצעי ללמידה, רפלקציה תהיה פעילות נורמטיבית

הערכה , וויסות עצמי: קוגניטיביים-הטבין המנגנונים המ. םיקוגניטיבי-הטקוגניטיביים ומ

המנגנונים הקוגניטיביים כוללים שימוש באמצעים המאפשרים פיתרון ; תכנון עצמי, עצמית

 מורים מתייחסים .קוגניטיבי וגם פרקטיקה חברתית- ה רפלקציה מהווה גם תהליך מט.בעיות

גם באמצעות מונחים ם לא רק באמצעות מנגנונים קוגניטיביים אלא לפעילויותיה

 מודעים ובדרך כלל מקורם בנרטיבים האישיים של מונחים ספונטניים אינם. ספונטאניים

 כאן מתאפשר . על עצמם החוזריםתהמאורעומ התרשמות בהכללת של ,  האירועיםשרשרת

בהנחות העומדות גם טיל ספק עשוים להרפלקטיבי שבמסגרתו מורים -ניתוח נראטיבי

. וליטיי ופרקסיס פשיביא לעידוד שיח רפלקטיבי ביקורתמה , מאחורי הנראטיב שלהם

חוויה אישית : למידה כפרקסיס שכולל בתוכו רפלקציה יכולה להתבצע בשני שלבים

  ).דיון בקבוצות מורים, כתיבה אישית( לחוויות אלה תשיוך משמעות תיאורטיובכיתות  

) תיאוריה אודות הפעולה(לבין רפלקציה ) פעולה(נשמר המתח הדיאלקטי בין חוויה של וככ

  .י פרקסיס ביקורתמתקיים 

  

מרכיבים : של מערכות פעילות) artifacts( שני סוגים של מרכיבים תיארנועד כה 

שני מהדרג המרכיבים ו; חומר ההוראה, חומר הקוריקולום,  כגון מילים–ראשוניים 

כגון דעות ,  ואת ההתייחסות המעשית כלפיהם המרכיבים הראשונייםמשקפים אתה

מורים יכולים . שלישי שמכוננים עולם אוטונומיקיימים מרכיבים מהדרג ה, בנוסף. ונורמות

לכונן עולמות אוטונומיים כמרחבים חברתיים שבהם נוצרות תרבויות של פרקסיס 

 רק מנגנון אינהמנקודת מבט זו רפלקציה . שמקדמות את למידת המורים) רפלקציה ומעשה(

  .  היא מכוננת בתוך הפרקטיקה החברתית; קוגניטיבי- הטמ

  

, הרכיבים מהדרג השלישילגבי . קשור לטרנספורמציה חברתית תכלית הפרקסיס

, חינוי להפתחות" פרולפסיס "1".פרקסיס  פרולפטי"הפרקטיקה הביקורתית תהיה קשורה ל

זהו . משום שהוא מאפשר את היישום של האידיאל התרבותי באמצעות ארגון הסביבה

מתאפשר כאשר " טיהפרקסיס הפרולפ". פרקסיס שנשען על תפישת העתיד שיש למורה

  :מורים עוסקים ברפלקציה על הפרקטיקה הנוכחית על סמך

  ;השייכים למיעוט, תם אודות העתיד עבור תלמידיהםתפיס  .א

 .הבנה ביקורתית של הגמוניה בחייהם ובחברה  .ב

 מורים צריכה לבטא עקרונות  מעשיים וחזון של המערכת החינוכית  זאת אומרת שקבוצת ה

ך כדי הבנה מעמקיה של השפעת ההגמוניה זאת תו, כל התלמידיםיח שוויון לעל מנת להבט

חוסמת את הדרך המקורות המובנים של האפליה ה. א.ז. (ברהעליהם ועל המיעוטים בח

                                                 
1 Prolēpsis) או פעולה שעתידה להתבצע ככבר בוצעה;  הצגת גברים עתידיים ככבר קיימים–) מיוונית. 



 קבוצת מורים כזו צריכה לפתח מנגנון אלטרנטיבי ואסטרטגיה שתתייחס ) למשאבים

וג הזה הוא כינון ת מהסות רפלקטיביוהמפתח לפעול. למשמעויות המעשיות של חזון העתיד

  .  זהות קבוצתית שבתוכה מורים שואפים להקניה וטרנספורמציה של השיח החברתי

  

  


